
 

Begroting 2022  
 
Inleiding  

De laatste begroting van deze periode. Traditiegetrouw een beleidsarme begroting: het 
programma brengt niet veel nieuws onder de zon. Eigenlijk is alles wat we van plan zijn 
in 2022 te gaan doen al besloten of vastgesteld, zoals het stadspark, Fort Henricus, 
GVVP, Transitie organisatieontwikkeling, A4 Hotel.  

Het college heeft nog een klein half jaar voor de verkiezingen om niet de geschiedenis 
in te gaan als het college van uitstel, dus dit wordt een spannende zaak. Eerlijk is eerlijk: 
het zijn ook niet de minste zaken die aangepakt worden, we kunnen ze allemaal lezen in 
het ‘vogelvlucht overzicht’. 

Maar in de beleving van D66 is er heel veel tijd verspild aan onderzoek, verandering van 
inzicht (raad ook debet aan), te weinig druk op de organisatie.  

Wateroverlast 
 

Een week na de perspectiefnota, waren de overstromingen in Limburg. Heftige beelden. 
Een week later was het de beurt aan West-Brabant: met name ons dorp Kruisland had 
te maken met forse wateroverlast. Uit onderzoek is gebleken dat klimaatverandering de 
kans vergroot op overstromingen. Met andere woorden: door de heftigheid van 
neerslag wordt de kans groter voor overstromingen. Wij maken ons zorgen dat op 
gemeentelijk en regionaal niveau deze noodsignalen niet doorkomen, met name over de 
riolering en hemelwateropslag.  
We steken iets meer dan 2 miljoen euro in nieuwe rioleringen. D66 acht het verstandig 
om een deel van dit bedrag te bestemmen om bestaande situatie beter en innovatiever 
in te richten. Wij zien vaak dat hemelwaterafvoeren aangesloten zijn op de riolering 
terwijl dit makkelijk op een sloot aangesloten kan worden. In de stedelijke gebieden zijn 
ze hier ver in. Acht het college dit ook verstandig? Gaat het college op visite om meer 
informatie en innovatieve oplossing naar onze gemeente te halen? Denk dan ook zeker 
aan de klimaatdoelen. Wij willen geen natte voeten. 
 
Andere probleem is dat het water niet weg kan en we vangen het niet op. Iedereen 
moet hier zijn steentje aan bijdragen. Of liever gezegd, steentje inleveren. De actie 
‘steen eruit, plantje erin’ slaat, denkt D66, goed aan. Hierdoor ontstaat meer 
bewustwording bij onze inwoners. Maar dit is een druppel op een gloeiende plaat. Wij 
verwachten dat onze gemeente de komende jaren meer bomen moet planten voor 
klimaatadaptatie. Ook het creëren van uiterwaarden en zogenoemde wadi’s heeft onze 
voorkeur. Wat is de visie van het college? 
 

 

 

 

 

 



 
Duurzaamheid 

D66 heeft deze raadsperiode voortdurend aandacht gevraagd voor duurzaamheid. Wij 
zien dit onderwerp nog steeds maar weinig voorkomen in programma’s 3 en 4. Zeker op 
een aantal terreinen kan volop rekening gehouden worden met duurzaamheid: bouwen, 
groen en innovatief ondernemerschap. Graag een reactie vanuit het college. Wij hebben 
over het onderwerp duurzaamheid al moties ingebracht en zullen dit waar mogelijk 
blijven doen. Wij willen nogmaals benadrukken dat duurzaamheid een zaak van ons 
allen is. Om alle burgers te overtuigen is een goede voorlichting essentieel. Wij pleiten 
nogmaals voor een goede en duidelijke voorlichting over deze materie aan onze 
inwoners op een begrijpelijke en heldere manier. Iedere inwoner van onze gemeente 
moet hier enthousiast over worden. We hebben fors geïnvesteerd in de afdeling 
communicatie dus wij verwachten van deze afdeling veel actie op alle gebieden maar in 
het bijzonder voorlichting duurzaamheid. Graag een reactie vanuit het college. En hoe 
zit het met de aangenomen motie omtrent Duurzaamheid verankeren in de 
raadsvoorstellen?  

 
Honger naar school 
Voorzitter, wij maken ons zorgen om kinderen die met honger naar onze basisscholen 
gaan. D66 heeft aanwijzingen dat dit in onze gemeente gebeurt. Kinderen die zonder 
fatsoenlijk ontbijt naar school toe gaan, zijn minder fit en kunnen minder goed leren. 
Uiteraard ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de ouders, maar soms zijn er simpelweg 
geen middelen of mogelijkheden om een kind fatsoenlijk ontbijt te geven waardoor het 
niet met rommelende buik naar school toe gaat. D66 wil graag een onderzoek of dit in 
onze gemeente een probleem is voor veel kinderen. Daarom dienen wij de volgende 
motie in.   

Tussendoortje Welberg 
Voorzitter, we vragen ons sterk af wat er aan de hand is met het Tussendoortje op de 
Welberg. Vele partijen, inclusief de dorpsraad, hebben hier al aandacht voor gevraagd.  
N.a.v. vragen van D66 van 26 september was het antwoord: doen we niet en hebben 
we geen geld voor want het project is afgerond. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van 
een dienstbare gemeente. De vuilnisbakken kunnen niet geplaatst worden want daar 
staan er al voldoende: dit zijn toch geen antwoorden?  
Waarom worden de vuilnisbakken niet daar gezet, daar waar het meest profijt ervan te 
verwachten is? In het Tussendoortje is er geen verlichting, het Tussendoortje kan 
geschaard worden onder het “enge plekken beleid”.  Wij verzoeken het college om op 
zeer korte termijn slimme, passende verlichting en vuilnisbakken te plaatsen in het 
tussendoortje, zeker verlichting nu de donkere periode van het jaar weer aanbreekt en 
rommel niet wenselijk is.  
 

GVVP 

Met grote aandacht en publiciteit is GVVP aangenomen en de eerste acties 
bekendgemaakt. Wanneer zien we hier iets van terug? Wordt de deadlines van de 
onderzoeken van rondwegen behaald? Wat zijn de nieuwe uitkomsten van de burg. Van 
Loonstraat?  

  



 
 

Zelfbewoningsplicht  

Voorzitter, het wonen in onze gemeente is niet zo’n probleem, het verkrijgen van een 
huis wel. Inwoners willen een huis die passen bij hun levensfase. Dat gaat niet, omdat 
de markt stroperig is, mensen verhuizen niet omdat een huis in de volgende fase niet 
beschikbaar is en er zijn te weinig huizen. We merken aan de kant met betrekking tot de 
sociale huur en de vrije sector dat er zeer weinig beschikbare woningen zijn. Om ons 
heen zien wij gemeentes die een zelfbewoningsplicht instellen: koop je een huis dan 
moet je er zelf in wonen. Wij zouden graag halt toe roepen aan beleggers die onze 
woningen opkopen en daarna onmiddellijk verhuren voor hogere prijzen. Hierdoor blijft 
onze woningvoorraad steken en komt het niet terecht waar het zou moeten komen: 
onze inwoners. Tevens zijn wij ongerust over het waterbedeffect: Etten-Leur en 
Moerdijk hebben al (een vorm van) zelfbewoningsplicht, en meerdere gemeenten zullen 
volgen. Hierdoor wordt onze gemeente zeer aantrekkelijk voor investeerders, waardoor 
er meerdere inwoners wegtrekken. Hoe staat het college hierin? Volgt het college de lijn 
van D66?    

Stellingkast bodes 

We lezen in een nieuwe investering dat er een stellingkast wordt gemaakt op de plek 
waar onze gewaardeerde bodes en gastvrouwen werken. Dat lijkt ons handig, alleen het 
bedrag van € 20.000 vinden wij nogal positief begroot. Een kast van de Ikea hoeft niet 
zo duur te zijn en het geld dat overblijft kan gestoken worden in het onderzoek naar 
kinderen die met honger naar school toe gaan! Mocht hier een positief antwoord op 
komen, dan amenderen wij niets over investeringen die naar de raad toe moeten 
komen.  

750 jaar Steenbergen en 25 jaar gemeente 

En dan het feestje 750 jaar Steenbergen en 25 jaar gemeente. Wat begonnen is met 
een bedrag van maximaal € 100.000, -, is goedgekeurd voor een bedrag van € 185.000 
(collegebesluit 14 september jl.). Door allerlei toevoegingen is dit bedrag dus 
verdubbeld. Een vreemde gang van zaken: kan het college hier meer uitleg over geven?  

Energie neutrale gemeente 

D66 heeft de wens dat uiterlijk in 2040 onze gemeente energieneutraal is. Dit volgens 
het Verdrag van Steenbergen, die vele organisaties hebben ondertekend. De gemeente 
heeft een tussendoel gesteld: 50% energieneutraal in 2030. Uit de beantwoording van 
technische vragen blijft dat we niet goed op weg zijn: in 2016 zo’n 3,8%, 3 jaar later 
3,4%. Een achteruitgang in 3 jaar. Wat gaat het college doen om het tij te keren?  

Sociaal domein 

Een groot risico qua financiën blijft het sociale domein. D66 onderschrijft de 
opmerkingen van het college, dat de hulpvragen vanuit de bevolking zijn gestegen. 
Zorgen over het sociaal domein zijn er ook, met name over de groei van uitgestelde 
zorg en vergrijzing, en de betaalbaarheid van een hulpvraag en uitvoering van WMO. 
Welke inzet gaat het college leveren om het tij te keren?  



 
 
Jeugdzorg  
Zorgen zijn er bij D66 ook over toekomstige, betaalbare jeugdzorg. Laten we hopen dat 
op de lange duur, de financiering van de jeugdzorg geen probleem gaat worden. Onze 
gemeente heeft weliswaar een eenmalige rijksbijdrage gekregen om de grootste 
problemen op te vangen en weg te werken, maar daarmee is de kou nog niet uit de 
lucht.   
Voor D66 is het helder: eenmalige tegemoetkomingen moeten structureel worden, 
anders blijft het een doekje voor het bloeden.  
D66 verzoekt het college om indien er dreiging ontstaat dat effecten van sociaal beleid 
ingrijpend op de gemeentebegroting terugslaan, hier de raad direct van in kennis te 
stellen. Is het college daartoe bereid? 
 
Samenwerking 
Een breder samenwerkingsverband voor de WMO. Mogelijkheden zoeken voor nauwere 
samenwerking met ISD en werkplein Hart. D66 was in de veronderstelling dat dit al 
gebeurde? Wij vragen het college wanneer we de eerste resultaten kunnen verwachten.  
 
Opknappen van straten 
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft aan waar de gemeente de komende jaar 
eigendommen vernieuwt en onderhoud aan pleegt. Dat is mooi want dat is in sommige 
straten in onze gemeente hard nodig!  
 
Met enige verbazing leest D66 dat er in 2022 gewerkt gaat worden aan het eerste 
gedeelte van de Westzijstraat te Dinteloord. Op zich staat D66 niet afkeurend 
hiertegenover, maar wel dat D66 al jaren (samen met de bewoners) aandacht vraagt 
aan een straat die hard onderhoud nodig heeft: Wilhelminastraat, een stukje terug. De 
verbazing is dan bij de bewoners en D66 groot dat hier eerst meer begonnen is en niet 
in de Wilhelminastraat, zoals afgesproken in 2018. Kan het college vertellen waarom 
Westzijstraat voorrang heeft op Wilhelminastraat?  
 
Organisatie transitie  

D66 is volledig op de hoogte van transitie organisatie maar deze loopt ook alweer ruim 
2 jaar. Wij zouden dan ook graag zien dat er nu een concreet schema komt wanneer alle 
12 punten die we willen gaan doen in 2022 ook daadwerkelijk starten. En dat dit 
gevolgd en uitgevoerd wordt. Wat gaan we doen in 2022 is wel duidelijk omschreven, 
maar ook 2022 heeft maar 12 maanden, elke maand in plan voltooien lijkt ons een mooie 
doelstelling. Graag een reactie van het college.  

Uitstel en hoge kosten 

Ook om een andere reden willen wij het college aansporen tot spoedige uitvoering van 
de plannen. Om een aantal redenen worden we momenteel geconfronteerd met forse 
prijsstijgingen van materialen en stijgende loonkosten op de arbeidsmarkt. Dit zou ertoe 
kunnen leiden dat in de begrotingen opgenomen investeringsbedragen fors onder druk 
komen te staan en dat we misschien veel geld tekortkomen om alles conform begroting 
te realiseren. Misschien hebben we door het uitstel al wel geld verspeeld, maar laat ons 
het gevaar dat uitstel tot veel hogere kosten lijdt niet nemen. Graag de visie van het 
college.  



 
Personeelskosten 

Wij vinden dat de personeelskosten van onze eigen organisatie gevaarlijk laag zijn 
ingeschat. Een stijging van de lonen en sociale lasten in 2022 van 1% vinden wij mager 
en gewaagd. Daarbovenop zien wij een nog steeds uitdijende organisatie, wat ook fors 
kan oplopen als we niet goed de vinger aan de pols houden. Ook is er geen rekening 
gehouden dat na de verkiezingen in maart 2022 er wel eens veranderingen in het 
college zouden kunnen optreden, wat zo maar eens tot een fors bedrag aan 
wachtgelden zou kunnen leiden. Wij snappen dat dit niet nu precies is in te schatten, 
maar stellen wel de vraag aan het college: kan hier een redelijk bedrag voor opgenomen 
worden in de begroting?  

Planning projecten 

Veelal zaken die al jaren op de planning staan. Wanneer starten we hier mee? Een aantal 
onderwerpen waar wij meer informatie over willen.  

• Uitvoeren van de strategische economische agenda: hoe ver staat het college 
hier mee? 

• Versterken winkelgebied kern Steenbergen: hoe staat het hiermee? D66 hoort 
positieve geluiden over het functioneren van de centrummanager, maar ook dat 
het aantal uren die ter beschikking staat te gering is. De aan de raad beloofde 
tussenrapportage is nog niet verstrekt, wanneer komt deze? En is het mogelijk 
de uren van de centrummanager te verhogen: wij vinden dat zeer nodig! 

• Ondersteunen van initiatieven die bestaande voorzieningen in de kernen 
versterken. Hier horen wij gelukkig wat positievere geluiden over, maar ook nog 
wel eens wat opmerkingen over bureaucratie. Graag vragen wij opheldering en 
oplossingen.  

• Blijven inzetten op de ontwikkeling van een hotel. Vijf voor 12, zie de laatste 
berichten, dus spannende 2 maanden. Heeft het college al plannen over andere 
kandidaten? 

• Onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzaamheidspark: voor ons 
radiostilte: kan het college ons vertellen wat de laatste stand van zaken is? 

• Uitvoering geven aan onderdelen van de linies: Zelfde vraag stand van zaken? 


